
 
  
 

 
 
 
 
 

หมวดวิชาบังคับ 
240-500 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยและพัฒนา 3(3-0-6)  

Research and  Development 
Methodologies  

ความหมาย และขอบเขตของการวิจัย การกําหนด
ปัญหา  การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ ยวข้อง  ระเบียบวิ ธี
วิทยาการวิจัย การแปลความหมายข้อมูล การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การเขียนโครงการวิจัย และการเขียนรายงาน
วิจัย 

Definition and scope of research 
methodology; defining problems; literature review; 
research methodologies; data interpretation; 
research presentation; research proposal and 
report writing 

240-701 สัมมนา 1 (การอ่านงานวิจัย)  1(0-2-1) 
Seminar I  (Research Publication Reading)  
การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือ

หาข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทาง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟัง
และอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพ่ือฝึกฝน
ทักษะการอ่านและการนําเสนองานวิจัย 

Literature survey in libraries and other 
sources to follow the progress in topics of 
interested in computer engineering and related 
areas; participation in presentation and discussion 
in the department seminar in order  to train 
research publication reading and presentation skills 
240-702  สัมมนา 2   1(0-2-1) 

 (การเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั)  
Seminar II  (Research Proposal Writing)  
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหา

ข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟังและ
อภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพ่ือฝึกฝนทักษะ
การเขียนและการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย 

Literature survey in libraries and other 
sources to follow the progress in topics of 
interested in computer engineering and related 
areas; participation in presentation and discussion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
in the department seminar in order to train 

research proposal writing and presentation skills  
240-703 สัมมนา 3 (การเขียนบทความวิจัย) 1(0-2-1) 

Seminar III (Research Article Writing)  
การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือหา

ข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ ในหัวข้อทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การเข้าร่วมฟังและ
อภิปรายในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชาฯ เพ่ือฝึกฝนทักษะ
การเขียนและนําเสนอบทความวิจัย 
Literature survey in libraries and other sources to 
follow the progress in topics of interested in 
computer engineering and related areas; 
participation in presentation and discussion in 
department seminar in order to train research 
proposal writing and presentation skills 
 
หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 

240-510 แนวความคิดฐานข้อมูลข้ันสูง  3(3-0-6) 
 และการประยุกต์ใช้งาน 

Advanced Database Concepts and 
Applications  

 แบบจํ าลองฐานข้อ มูลและระบบ  ทฤษฎีการ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ภาษา
และการประมวลผลเพ่ือสืบค้นข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล
ระดับองค์กร เหมืองข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
เทคโนโลยีฐานข้อมูลสมัยใหม่ 
 Database models and systems; relational 
and object-oriented design theory: query languages 
and processing; enterprise database development; 
data mining and information retreival system; 
modern database technologies 
240-511 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายและ 3(3-0-6) 
 การประยุกต์ใช้งาน           
 Semantic Web Technology and Applications
 แนวคิดเกี่ยวกับเว็บเชิงความหมาย องค์ประกอบ
ของเว็บเชิงความหมาย ออนโทโลยีและภาษา ออนโท โลยีเว็บ
แบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย  ออน

คําอธิบายรายวิชา 
คณะ วิศวกรรมศาสตร ์

ภาควชิา/สาขาวชิาวิศกรรมคอมพิวเตอร ์
 



โทโลยีเพ่ือการจัดการความรู้ การเข้าถึงข้อมูลเชิงความหมาย 
และเว็บบริการเชิงความหมาย 
 Concepts of semantic web; building blocks 
of  semantic web; ontologies and web ontology 
languages; applications of semantic web technology, 
ontologies for knowledge management, semantic 
information access, and semantic web services 
240-512 วิศวกรรมสารสนเทศเว็บข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Web Information Engineering  
 วิศวกรรมการพัฒนาความต้องการสําหรับโปรแกรม
ประยุกต์เว็บ แบบจําลองของโปรแกรมประยุกต์เว็บ การ
ออกแบบโปรแกรมประ ยุก ต์ เ ว็บ ท่ี ข้ึ นกั บ เทค โน โล ยี 
กระบวนการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมประยุกต์เว็บ การ
สร้างความเป็นมิตรและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้โปรแกรม
ประยุกต์เว็บ ประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์เว็บ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เว็บด้วยการใช้เทคโนโลยีเว็บ
สมัยใหม่ เอ็กซ์เอ็มแอล และเว็บเซอร์วิส และมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง  
 Requirements engineering for web 
applications; modeling web applications; 
technology-aware web application design; web 
application development process and testing; 
usability of web applications; performance of web 
applications; performance improvement through the 
use of modern Web technologies, XML web services 
and related standards 
240-513 การออกแบบวิศวกรรมสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 และระบบข้ันสูง  
 Advanced Information Engineering  
 Design and Systems   
 การออกแบบระบบวิศวกรรมสารสนเทศและระบบ  
เทคโนโลยีสํ าหรับการประมวลผลและกระจายข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย  การลู่เข้า
หากันของเทคโนโลยีมัลติ มีเ ดียและคอมพิวเตอร์  การ
จัดบริการสําหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์บ้าน กรณีศึกษาด้าน
การประยุกต์ผ่านระบบโทรคมนาคมสาธารณะแบบไร้สาย 
 Information engineering design and systems; 
technologies for information processing and 
distribution on mobile devices; multimedia and 
computing convergence; multimedia service 
management for home network; case studies in 
public mobile telecommunication systems 
applications 
240-529 หัวข้อพิเศษในวิศวกรรมสารสนเทศ 2 3(3-0-6) 
 Special Topics in Information Engineering II  

 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทาง
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรกําหนด 
 Special topics in the development of the 
new technology in information engineering 
according to the approval granted by the Program 
Committee 
กลุ่มวิชาการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
240-530 การคํานวณแบบขนานและแบบกระจาย 3(3-0-6) 
 Parallel and Distributed Computing  
 การคํานวนแบบขนานและการออกแบบขั้นตอนวิธี  
เทคนิคท่ัวไปสําหรับการออกแบบข้ันตอนวิธี แบบขนานให้มี
ประสิทธิภาพสําหรับระบบเครือข่ายขนานแบบมีการเชื่อมต่อ
ท่ีแน่นอน อาเรย์ แบบต้นไม้และแบบหลายทิศทางใน 3 มิติ  
โมเดลหน่วยความจําแบบร่วมกัน หน่วยความจําแบบกระจาย 
การโปรแกรมแบบขนาน เทคโนโลยีในอนาคต 
 Parallel computation and algorithm design; 
general techniques for designing efficient parallel 
algorithms for fixed-connection parallel network 
architectures, arrays, trees, and hyper cubes;  shared 
memory models; distributed memory models; 
parallel programming; future trends 
240-531 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Computer Architecture  
 การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์  การคํานวณทาง
คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์ ไปป์ไลน์นิง โปรเซสเซอร์
แบบหลายการทํางาน โปรเซสเซอร์แบบเวกเตอร์ หน่วย
ควบคุม การอินเตอร์รัพต์อย่างแม่นยํา หน่วยความจําหลัก 
หน่วยความจําแบบแคช การออกแบบชุดคําสั่ง เคร่ืองกองซ้อน 
ระบบบัสและอินพุตเอาต์พุต ระบบความปลอดภัยและการ
ป้องกัน ข้ันตอนวิธีแบบขนาน หลักการของการตรวจสอบการ
ประมวลแบบขนานและตัวแปลภาษาของโครงสร้างเวกเตอร์ 
การเชื่อมต่อเครือข่าย โครงสร้างแบบคําสั่งเดียวหลายข้อมูล 
โครงสร้างแบบหลายคําสั่งหลายข้อมูล การทํางานเป็นจังหวะ
ของโปรเซสเซอร์ ลําดับข้ันของข้อมูล โครงสร้างแบบดาตาโฟล 
โปรเซสเซอร์เฉพาะงาน 
 Microprocessor design; computer arithmetic; 
pipelining; multi-operation processors, vector 
processors; control units; precise interrupts; main 
memory; cache memories; instruction set design; 
stack machines; busses and I/O; protection and 
security parallel algorithms; principles of parallelism 
detectionand vectorizing compilers; interconnection 
networks;SIMD/MIMD machines; processor 
synchronization; data coherence; dataflow 
machines; special purpose processors 
 



240-532 การออกแบบร่วมกันระหว่าง 3(3-0-6) 
            ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
 Hardware and Software Co-design  
 เอฟพีจีเอสําหรับการประมวลผล ประวัติของระบบท่ี
สามารถโปรแกรมได้ โมเดลการเขียนโปรแกรมสําหรับงาน
ประยุกต์ด้วยเอฟพีจีเอ การสร้างฮาร์ดแวร์สําหรับเอฟพีจีเอ  
การประมวลผลแบบขนานในระดับชุดคําสั่ง การทดสอบระบบ
สมองกลฝังตัว การลดรูปภาษาการโปรแกรมเพ่ือใช้เอฟพีจีเอ
ให้มีประสิทธิภาพสูง  การประมวลผลแบบขนานระดับระบบ 
การโปรแกรมร่วมกับระบบปฏิบัติการในสมองกลฝังตัว การ
ประมวลผลด้วยเอฟพีจีเอสําหรับอนาคต กรณีศึกษา 
 The FPGA as a computing platform; history 
of programmable platform; programming model for 
FPGA-based applications; generating FPGA hardware; 
statement-level parallelism; embedded test bench; 
programming optimization for FPGA performance; 
system-level parallelism; programming with 
embedded operating system; future of FPGA 
computing; case studies  
240-533 การโปรแกรมเครือข่ายบนระบบ 3(3-0-6) 
 ปฏิบัติการยูนิกซ์ข้ันสูง 
 Advanced Unix Network Programming  
 การพัฒนาโปรแกรมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์โดยใช้
ภาษาซี เคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการพัฒนาโปรแกรม  การใช้งาน
ระบบไฟล์ โครงสร้างของไฟล์ ไดเร็กทอรีโปรโตคอล ไลบรารี
มาตรฐานสําหรับอินพุตและเอาต์พุต ไฟล์ข้อมูลของระบบ 
โปรเซสและสิ่งแวดล้อมของยูนิกซ์ การควบคุมโปรเซส 
ความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส การสื่อสารระหว่างโปรเซส 
โปรเซสแบบเดมอน การส่งสัญญาณ เทอร์มินอลสําหรับอินพุต
และเอาต์พุต 
 Unix network development using C 
programming necessary tools;  file structure; 
directory protocol; standard library for input and 
output; file system; Unix process environment, 
process relation, process communication, demon  
process; terminal for input and output  
 
240-534 ระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัวและเวลาจริง3(3-0-6) 
 Embedded and Real Time Systems  
 ตัวประมวลผลแบบฝังตัว  การออกแบบเคร่ือง
เส มือนแบบจาวา  ความต้องการระบบเวลาจ ริงและ
สภาพแวดล้อมการทํางาน การบริหารพลังงานไฟฟ้าป้อนตัว
ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ บ บ ฝั ง ตั ว ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น                 
แบบเคล่ือนท่ี  ระบบเวลาจริง เวลาจริงแบบฮาร์ดและซอฟต์  
เ ค รื อ ข่ า ย เ ว ล า จ ริ ง  ร ะบบซอฟ ต์แ ว ร์ เ ว ล า จ ริ ง แ ล ะ                       
การประยุกต์ใช้งาน กรณีศึกษาของตระกูลตัวประมวลผลแบบ
ฝังตัว  

 Embedded processors; Java virtual machine 
design; real time system requirements and operating 
environment; power system management for 
embedded processors in mobile applications; real 
time system, hard real-time and soft real-time, real-
time network; real time systems software and 
applications; case studies of embedded processor 
families  
240-535 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 
 Algorithm Design and Analysis  
 บทบาทของข้ันตอนวิธีในการประมวลผล หลักการ
แบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การเติบโตของฟังก์ชัน กําหนดการ
พลวัต ข้ันตอนวิธีเชิงละโมบ ข้ันตอนวิธีแบบกราฟมูลฐาน 
ปัญหาเส้นทางสั้นท่ีสุด ต้นไม้แบบทอดข้ามตํ่าสุด สายงาน
สูงสุด การจับคู่สายอักขระ เลขาคณิตเชิงคอมพิวเตอร์ เอ็นพี
สมบูรณ์ ข้ันตอนวิธีการประมาณ 
 Role of algorithms in computing; divide-
and-conquer; growth of functions; dynamic 
programming; greedy algorithms; elementary graph 
algorithms, shortest path problems, minimum 
spanning trees, maximum flow; string matching; 
computational geometry; NP-completeness; 
approximation algorithms 
240-536 การประมวลผลแบบกริดและ 3(3-0-6) 
 แบบกลุ่มเมฆ 
 Grid and Cloud Computing  
 การประมวลผลแบบกริด สถาปัตยกรรมของกริด 
ระบบรักษาความปลอดภัย การคํานวณแบบขนาน การ
คํานวณจุดต่อจุดและกริด การประยุกต์ใช้งานกริด  กริดซีแมน
ติก ข้อมูลกริด  การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เวอร์ชวลไลเซ
ชัน การให้บริการซอฟต์แวร์ โครงสร้างพ้ืนฐาน แพลตฟอร์ม  
การจัดเก็บข้อมูล 
 Grid computing, grid architecture, security, 
parallel computing, peer-to-peer computing and 
grids, grid applications, semantic grid, data grid; 
Cloud computing, virtualization, cloud service 
issues, software, infrastructure, platform, storage  
240-537 วิทยาการเข้ารหัส     3(3-0-6) 
 Cryptography  
 การเข้ารหัสแบบด้ังเดิม การเข้ารหัสแบบใหม่ การ
เข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร การเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตร 
การยืนยันตัวตน ความน่าเชื่อถือของข้อความ การยืนยันตัวตน
ของบุคคล ใบรับรอง ลายเซ็นดิจิทัล ฟังก์ชันแฮช การตกลง
กุญแจและการแจกจ่ายกุญแจ ความปลอดภัยเครือข่าย 
กรณีศึกษา 
 Classical cryptography; modern 
cryptography, symmetric key cryptography, 



asymmetric key cryptography; authentication, 
message authentication, entity authentication, 
certificate, digital signature, hash function; key 
distribution and key agreement; network security; 
case studies 
240-538 ระบบเครือข่ายเคลื่อนท่ีแอดฮอก 3(3-0-6) 
 และเซนเซอร์     
 Mobile Ad hoc and Sensor Network  
 Systems  
 ระบบเครือข่ายเคลื่อนท่ีแอดฮอกและเซนเซอร์ การ
ค้นหาบริการของเครือข่าย การหาตําแหน่ง การพัฒนา
ปรับปรุงโพรโทคอลค้นหาเส้นทาง การทําครอสเลเยอร์ ระบบ
ความปลอดภัย คุณภาพของการให้บริการ มิดเดิลแวร์ การ
ประยุกต์ใช้งาน 
 Mobile ad hoc and sensor network systems, 
service discovery, location, routing protocol 
improvement, cross layer, security, quality of 
service, middleware; applications 
240-539 หลักการและกระบวนทัศน์ 3(3-0-6) 
 การประมวลผลกลุ่มเมฆ 
 Cloud Computing Principles and Paradigms
 นิยามและคุณสมบัติของการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ หลักการและเทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ การจําลองเคร่ือง
เสมือน การจัดสมดุลภาระงาน การขยายระบบและการ
ยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ การนําไปใช้    การทํา
สําเนา บริการและโมเดลแบบกลุ่มเมฆ  แนวคิดด้านการ
พัฒนาโปรแกรม การดูแลและจัดการระบบ  ประสิทธิภาพ
และการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ ความปลอดภัยแบบกลุ่ม
เมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก ตัวอย่างบริการกลุ่ม
เมฆ กรณีศึกษา 
 Definition and characteristics of cloud 
computing, cloud concepts and technologies, 
virtualization, load balancing, scalability and 
elasticity, deployment, replication, cloud-based 
services and models, programming aspects, 
monitoring and management, performance and 
benchmarking,  cloud security and big data 
analytics, cloud service examples, case studies 
 
240-549 หัวข้อพิเศษในการออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 คอมพิวเตอร์ 2 
 Special Topics in Computer System  
 Design II 
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่
ทางการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ตามท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนด 

Special topics in the development of the new 
technology in computer system design according to 
the approval granted by the Program Committee 
กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
240-552 เครือข่ายการเข้าคิวสําหรับ 3(3-0-6) 
 เครือข่ายสื่อสาร 
 Queuing Networks for Communication  
 Networks  
 สมรรถนะเครือข่ายคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ความ
ต้องการเกี่ยวกับคุณภาพการบริการแบบโครงสร้างเครือข่าย 
โปรโตคอลในการเข้าถึงและการวิเคราะห์สมรรถนะ การ
โต้ตอบระหว่างชั้นการสื่อสาร ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของสมรรถนะต่างๆ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ การ
พิจารณาผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้องจากความน่าจะเป็น พีชคณิตแบบ
เส้นตรง และทฤษฎีการเปลี่ยนรูป ลูกโซ่แบบมาร์คอฟและกระ
บวนการท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการปัวซอง กระบวนการปัวซอง
และกระบวนการปัวซองโมดูเลทแบบมาร์คอฟ คิวชนิดเบิร์ธ-
เด็ธ การแจกแจงข้อมูลชนิดเฟสและคิวแบบควอซิเบิร์ธ-เด็ธ 
การพัฒนาและงานประยุกต์ของเทคนิคการโมเดลเชิง
คณิตศาสตร์ การพัฒนาและงานประยุกต์ของเทคนิคการ
จําลองด้วยสมการคณิตศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์สมรรถนะ
ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร  
 Aspects performance of modern 
computer networks; QoS requirements; network 
topology; access protocols and performance 
analysis, interaction between layers, insight into 
performance effects, probability and statistics, 
review of relevant results from probability, linear 
algebra and transform theory; Markov chains and 
processes, Poisson process and Markov modulated 
Poisson process; birth-death queues; phase type 
distributions and quasi-birth-death queues; 
development application of mathematical modeling 
techniques for analyzing  performance of computer 
systems and communication networks  
 
240-553 เครือข่ายความเร็วสูงและ 3(3-0-6) 
 เครือข่ายรวมชนิดแบนด์กว้าง 
 High Speed and Broadband  
 Integrated Networks  
 คําจํากัดความของเทคโนโลยีของเครือข่ายชนิด
แบนด์กว้างล่าสุด การพัฒนาเครือข่ายในปัจจุบัน และ คํา
จํากัดความของเครือข่ายความเร็วสูง การควบคุมการไหลของ
ข้อมูลและความคับคั่งในเครือข่ายความเร็วสูง การสื่อสาร
แบนด์กว้างชนิดไม่เคลื่อนท่ี การสื่อสารและเครือข่ายชนิดใย
แก้วนําแสง สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้
งานของใยแก้วนําแสง อนุกรมของเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยจิ



กะบิตอีเทอร์เน็ต สิบจี ร้อยจี และที่สูงกว่า การสื่อสารแบบไร้
สาย ชนิดความเร็วสูงสําหรับเครือข่ายท้องถ่ิน ไวแม็กซ์ 
เครือข่ายรุ่นท่ีสามและสี่และที่สูงกว่า ไอพีชนิดเคลื่อนท่ีและ
การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
 Description of state-of-the-art technologies 
for broadband networking; summary of recent 
developments and description of high speed 
network; Flow control and network congestion 
control in high speed networks; Fixed broadband 
high speed network; optical communications and 
networks: SONET and SDH; optical architectures, 
technologies and applications; series of gigabit 
Ethernet technologies, 10G, 100G and beyond; 
Wireless communications; high speed WLAN, WiMax, 
3G, 4G and beyond; Mobile IP and wireless access 
to Internet. 
240-554เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายชนิดไร้สาย3(3-0-6) 
 และชนิดเคล่ือนท่ี 
 Telecommunication, Wireless and 
 Mobile Networking  
 หลักการของเทคนิคการสวิทช์แบบ เอส พี ซี เทคนิค
การสวิทช์แบบอนาล็อกและดิจิทัล สําหรับเครือข่ายสาธารณะ
และองค์การ เทคนิคและสมรรถนะของระบบการสื่อสารแบบ
เครือข่ายไร้สาย เทคนิคการติดต่อแบบการเข้าถึงหลาย
ช่องทาง แนวความคิดเกี่ยวกับการทํางานของระบบไร้สาย 
การทําเครือข่ายไร้สาย  เรื่องสมรรถนะ เครือข่ายไร้สายและ
เครือข่ายแบบเคลื่อนท่ี  คุณภาพการบริการ วิธีการควบคุม
และการจัดการหัวข้อเกี่ยวกับความสามารถในการเคลื่อนท่ี 
งานประยุกต์ทางด้านสื่อประสมและระบบการทํางานแบบ
กระจาย ระบบการสื่อสารดาวเทียม 
 Principles SPC (Stored Program Controlled) 
switching techniques analog and digital switching; 
techniques in public and private networks; 
techniques and performance of wireless mobile 
communication systems and networks; multiple 
access techniques; fundamental wireless concepts  
wireless networking; wireless/mobile networks; 
quality of service control and management  
mobility, adaptive multimedia application and 
distributed systems issues; satellite communications  
240-640 หลักการเครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6) 
 Principle of Wireless Netwroks  
 ภาพรวมของการสื่อสารไร้สาย ช่องสัญญาณการ
สื่อสารไร้สาย สัญญาณไร้สาย การเคลื่อนท่ีของคลื่นวิทยุ การ
สื่อสารคล่ืนวิเร่ืองสมรรถนะ ทยุ เสาอากาศ เครือข่ายส่วน
บุคคลไร้สาย เครือข่ายท้องถ่ินไร้สาย เครือข่ายระดับเมืองไร้

สาย เครือข่ายบริเวณกว้างไร้สาย  เครือข่ายเซลลูลาร์ 
เครือข่ายดาวเทียม  
 Overview of wireless communications, 
wireless channel, wireless signals, radio frequency 
propagation, radio frequency communications, 
antenna, wireless personal area networks, wireless 
local area networks, wireless metropolitan area 
networks, wireless wide area networks, cellular 
networks, satellite networks 
240-641 เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนท่ีข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Wireless and Mobile Networks  
 การสื่อสารแบบไร้สายและเครือข่ายอินเตอร์เนต 
การจัดการการเคล่ือนท่ี โมบายไอพี การประมวลผลบน
อุปกรณ์เคลื่อนท่ี การประเมินสมรรถนะ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สาย เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนท่ี เครือข่ายยาน ยนต์เฉพาะกิจ 
หัวข้อวิจัยท่ีทันสมัยของเครือข่ายไร้สาย 
 Wireless communications and internet, 
mobility management, mobile IP, mobile 
computing, performance evaluation, wireless sensor 
networks, mobile ad hoc networks, vehicular ad hoc 
networks, current research topics in wireless 
networks 
240-642 โปรโตคอลแบบมัลติคาสท์และ 3(3-0-6) 
 การประยุกต์ใช้งาน 
 Multicast Protocols and Applications  
              โปรโตคอลแบบมัลติคาสท์และการประยุกต์ใช้งาน
ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของมัลติคาสท์วัตถุประสงค์และ
เหตุผลของมัลติคาสท์ งานประยุกต์ท่ีต้องใช้งานมัลติคาสท์ 
เปรียบเทียบมัลติคาสท์และยูนิคาสท์ข้อดีและข้อเสียของมัลติ
คาสท์บนเครือข่ายแลนและเครือข่ายแวน แนวคิดของกลุ่มมัล
ติคาสท์ในไออีทีเอฟ การควบคุมและจัดการเครือข่ายแลนแบบ
สมัยใหม่ การหาเส้นทางของมัลติคาสท์ คุณภาพของการ
บริการสําหรับงานประยุกต์แบบมัลติคาสท์โปรโตคอลท่ี
สนับสนุนมัลติคาสท์เอ็มโบน การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เป็น
แบบมัลติคาสท์ในไอพีรุ่นหก 
 Multicast protocols and its applications in 
natural environment; objectives and reasons of 
network multicast; applications that need multicast; 
comparisons between multicast and unicast, 
advantages and disadvantages; multicast in LAN and 
WAN environments; IETF multicast working group 
concept; new models for LAN management and 
control; routing in multicast; QoS for applications 
with multicast supported in MBON and multicast 
environment; changes of multicast in IPv6   
240-643 อินเตอร์เน็ตและโปรโตคอลท่ีเกี่ยวข้อง 3(3-0-6) 
 Internet and its Protocols  



 หลักการทํางานของโปรโตคอลในเครือข่าย การ
ทํางานของเครือข่ายไอพีรุ่นสี่และรุ่นหก การทํางานโปรโตคอล
ท่ีอยู่เหนือชั้นไอพี ทีซีพี ยูดีพี อาร์ทีพี อาร์ทีซีพี เอสซีทีพี การ
เชื่อมต่อระหว่างอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต การศึกษา
โปรโตคอล อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ ดีเอ็นเอส เคร่ืองแม่ข่าย
ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เอสเอ็นเอ็มพี และ เฮสทีทีพี การ
ทํางานและสัญญาณของเอ็มพีแอลเอส การมัลติคาสท์และ
โปรโตคอลไอจีเอ็มพี หัวข้อเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในเครือข่าย 
 Network protocols principles; fundamentals 
of IPv4 and IPv6; routing in the internet; transport 
over IP layer, TCP, UDP, RTP/RTCP, SCTP; 
interconnection between intranet and internet;  
study of IRP, OSPF, DNS, mail server, SNMP, and 
HTTP;  MPLS fundamentals and signaling; multicast 
and IGMP; issues in computer network security 
240-644 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 และเครือข่าย 
 Security in Computers and Networks  
 วิ ธีการท่ีจะได้มาของระบบความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์แบบผู้ใช้งานหลายคนและแบบกระจาย การ
เข้ารหัส คีย์ความลับ คีย์สาธารณะ ลายเซ็นแบบดิจิทัล การให้
สิ ท ธิ แ ล ะก า ร แ สด ง ตั ว ตน  ร ะบบป้ อ ง กั น เ ค รื อ ข่ า ย 
ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายท่ีปลอดภัย ความปลอดภัยของ
อีเมลล์และเวิลด์ไวด์เว็บ โปรโตคอลท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ใน ไออีทีเอฟ ไฟร์วอลและการประเมินความเสี่ยง 
 Techniques for achieving security in multi-
user computer systems and distributed computer 
systems; cryptography, secret-key, public-key, digital 
signatures; authentication and identification 
schemes; intrusion detection system; secured 
operating systems and networks; security of 
electronic mail and world wide web;  IETF related 
security protocols;  firewalls and  risk assessment  
240-569 หัวข้อพิเศษในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6) 
 Special Topics in Computer Networks II  
 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทาง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนด 
 Special topics in the development of the 
new technology in computer networks according to 
the approval granted by the Program Committee 
กลุ่มวิชาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 
240-570 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
 Image Processing  
 การแปลงข้อมูลกายภาพให้เป็นข้อมูลด้านดิจิทัล 
หลักการเกิดภาพด้วยวิธีการต่างๆ แสง สี การสะท้อนและ

พ้ืนผิว การประมวลผลภาพด้วยวิธีการทางสถิติ การจดจําภาพ
และการจําแนกวัตถุ 
 Physical properties transform to digital 
data; principle of image formation, light, colors, 
reflection and surface texture; statistic image 
processing; image recognition and classification  
240-670 วิศวกรรมระบบดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital System Engineering  
การสร้างระบบ องค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
และขยายให้จบท้ังระบบงานทั้งหมด หัวข้อเกี่ยวกับวิธีการ
ออกแบบระบบ ยุทธวิธี การเสนอและกลไก ข้อจํากัด รายงาน
และเอกสาร การเชื่อมต่อกับการผลิต การประกันคุณภาพและ
การบํารุงรักษา มุมมองในการออกแบบ  บูรณาการฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ในการควบคุม 
 Creation of a system as to hardware and 
software, and the integration into an overall system;   
system design methodologies, strategies, 
representation, constraints, reporting and 
documentation; interfacing to manufacturing; quality 
assurance and maintenance; design reviews; sub-
specifications of software and hardware and their 
integration and control  
240-671 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Signal Processing  
 สัญญาณ การประมวลผลสัญญาณ  สัญญาณเวลา
เต็มหน่วย ระบบเวลาเต็มหน่วย ระบบเชิงเส้นท่ีไม่แปรตาม
เวลา สมการผลต่างสืบเนื่อง  การรวมยอดผลประสาน การ
แปลงฟูเรียร์แบบเวลาต่อเนื่อง  การแปลงฟูเรียร์แบบเวลาเต็ม
หน่วย  การตอบสนองความถี่ของระบบ การสุ่มสัญญาณ และ
การควอนไทซ์สัญญาณ การสุ่มสัญญาณเวลาต่อเนื่อง การ
ออกแบบวงจรกรองอนาล็อก การแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย  การ
รวมยอดผลประสานแบบวงกลม  การรวมยอดผลประสานโดย
ใช้การแปลงฟูเรียร์เต็มหน่วย  การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว  การ
แปลงแซด พ้ืนท่ีของการลู่เข้า  การแปลงแซดผกผัน  โพลและ
ซีโร ฟังก์ชันถ่ายโอน  การออกแบบวงจรกรองดิจิทัล 
 Signal; Signal processing; discrete-time 
signals, discrete-time systems; linear time-invariant 
system; difference equation; convolution; 
continuous-time Fourier transform; discrete-time 
Fourier transform; frequency response of a system; 
sampling and quantization; sampling of continuous-
time signals; analog filter design; discrete Fourier 
transform; circular convolution; linear convolution 
using discrete Fourier transform; fast Fourier 
transform; z-transform; region of convergence; 
Inverse z-transform; pole and zero; transfer 
functions; digital filter design 



240-672 การประยุกต์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 ในการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 

Digital Signal Processing Hardware, Software, 
and Applications  

 โครงสร้างของขั้นตอนวิธีในการวิเคราะห์สัญญาณ
ดิจิทัล การนําเสนอข้อมูล จุดตําแหน่ง และกระบวนทาง
คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางสถาปัตยกรรมระหว่างข้ันตอน
วิธี ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์  เทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์
และรอบการพัฒนา อุปกรณ์ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ และเทคนิคการวิเคราะห์กิจกรรมของโปรแกรม 
 Digital signal processing algorithm 
structures, data representation, addressing, and 
arithmetic processing algorithm; software/hardware 
architecture interaction programming techniques; 
software development cycles, hardware and 
software development tools;  program activity 
analysis techniques  
240-673 หลักการรู้จํารูปแบบ 3(3-0-6) 
 Principles of  Pattern Recognition  
 การรู้จํารูปแบบ ระบบรู้จํารูปแบบชนิดต่างๆ การ
เรียนรู้แบบมีการกํากับ การเรียนรู้แบบไม่มีการกํากับ  ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบเบยส์   ตัวจําแนกรูปแบบ การจําแนกแบบ
ความผิดพลาดต่ําสุด ฟังก์ชันจําแนก พ้ืนผิวการตัดสินใจ ความ
หนาแน่นแบบเกาส์เซียน การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ
ความน่าจะเป็นสูงสุด การประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบยส์ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การเลือกค่าลักษณะเด่น การ
จัดกลุ่มแบบเคมีนส์  แบบจําลองฮิดเดนมาร์คอฟ ฟังก์ชัน
จําแนกเชิงเส้น  โครงข่ายประสาทเทียม การจําแนกแบบ
ตรรกศาสตต์คลุมเครือ 
 Pattern recognition, pattern recognition 
systems, supervised learning, unsupervised learning; 
Bayesian decision theory; classifiers; minimum-error-
rate classification; discriminant functions; decision 
surfaces; Gaussian density; maximum-likelihood 
parameter estimation; Bayesian parameter 
estimation; principle component analysis; feature 
selection; k-means clustering; Hidden Markov 
models; linear discriminant functions; neural 
networks; fuzzy logic classification 
 
 
240-674การประมวลผลภาพข้ันสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Image Processing  
 ทบทวนความรู้พ้ืนฐานของการประมวลผลภาพ 
การเกิดภาพ การได้มาของภาพดิจิทัล การแสดงภาพโดย
อุปกรณ์แสดงผลต่างๆ การประมวลผลภาพด้วยวิธีทางสถิติ 
และการแปลงสองมิติ การแก้ไขการบิดเบือนของภาพ ตัว

กรองเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การดําเนินการโมโฟโลจิ
คอล การเสริมการคอนทราสต์ การกําจัดสิ่งรบกวน การแก้
ภาพเบลอ การจัดภาพเชิงเรขาคณิต การหาเส้นขอบ การสกัด
ลักษณะเด่น การวิเคราะห์การเคล่ือนไหว การค้นหาและ
ติดตามวัตถุ การจําแนกวัตถุภายในภาพ การประมวลผลภาพ
แบบเวลาจริง 
 Review the fundamental of image 
processing, principle of image formation; digital 
image acquisition; display using digital devices; 
statistic image processing and two-dimensional 
transforms;  image distortion correction; linear and 
nonlinear filtering; morphological operations; 
contrast enhancement; noise removal; image de-
blurring; image registration; geometric 
transformation; edge detection; feature extraction; 
motion analysis; object tracking; object classification; 
real-time image processing  
240-675 การประมวลผลสัญญาณเสียงพูดและ 3(3-0-6) 
 สัญญาณเสียง 
 Speech and Audio Signal processing  
 การกําเนิดเสียงพูด การรับรู้เสียงพูด ระบบรู้จํา
เสียงพูด เทคนิคการสกัดค่าลักษณะเด่นของเสียงพูด 
สัมประสิทธ์ิเค็ปสตรัมเมล การเข้ารหัสแบบทํานายเชิงเส้น 
แบบจําลองฮิดเดนมาร์คอฟ เคร่ืองมือสําหรับระบบรู้จํา
เสียงพูด ระบบรู้จําเสียงพูดคําต่อเนื่องท่ีมีจํานวนคําศัพท์มาก 
การสังเคราะห์เสียงพูด  เทคนิคการสังเคราะห์เสียงพูด ระบบ
แปลงข้อความเป็นเสียงพูด 
 Speech production; speech perception; 
speech recognition systems; feature extraction 
techniques; Mel frequency cepstral coefficients; 
linear predictive coding; Hidden Markov model; 
tools for speech recognition; large vocabulary 
continuous speech recognition; speech synthesis; 
speech synthesis techniques; text-to-speech 
systems  
 
240-676 การเรียนรู้ของเคร่ือง  3(3-0-6) 
 Machine Learning  
 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอยแบบเชิงเส้น 
โมเดลแบบเสริม ค่าความคล้ายสูงสุด   การเรียนรู้แบบแอก
ทีฟ การแยกประเภทข้อมูล การถดถอยเชิงตรรกะ การ
ปรับแต่งข้อมูล วิธีการแยกแยะข้อมูลด้วยเวกเตอร์สนับสนุน 
การเลือกคุณลักษณะ วิธีการรวบวิธีคํานวณ วิธีแบบบูสติงค์ 
ความซับซ้อน การลดความเส่ียงเชิงโครงสร้าง ความยาวของ
ค่าคุณสมบัติ โมเดลผสม การหาค่าประมาณความคล้ายสูงสุด
ของพารามิเตอร์ การผสมแบบมีเงื่อนไข การประมาณค่าความ
หนาแน่นแบบไม่มีพารามิเตอร์ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การ



แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลแบบเลือกส่วนสําคัญและ
ส่วนท่ีเป็นอิสระ โมเดลมาร์คอฟ โมเดลมาร์คอฟแบบซ่อน 
โมเดลเชิงภาพ เครือข่ายเบย์เซียน ตัวอย่างวินิจฉัยทาง
การแพทย์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง สรุปผล 
 Supervised learning; linear regression; 
additive models; maximum likelihood; active 
learning; classification; logistic regression; 
regularization; support vector machines; feature 
selection; combination of methods; boosting; 
complexity; structural risk minimization; description 
length; mixture models; Expectation–Maximization 
(EM); conditional mixtures; non-parametric density 
estimation; unsupervised learning, clustering; 
principal Component Analysis (PCA) and 
Independent Component Analysis (ICA); markov 
models; hidden markov models; Bayesian networks; 
medical diagnosis example; reinforcement learning, 
conclusion 
 
240-677 คอมพิวเตอร์วิทัศน์  3(3-0-6) 
 Computer Vision  
 หลักการสําคัญทางด้านคอมพิวเตอร์วิชัน การ
ประมวลผลภาพในสองมิติ การวิเคราะห์ผลภาพ การหาขอบ 
ลักษณะสําคัญของวัตถุจากข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพใน
โดเมนความถี่และการดัดแปลงภาพเพื่อการสังเคราะห์ภาพ
ด้วย เทคนิคต่างๆ ท่ีจําเป็นในการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัตถุ
จริงในสามมิติ จากข้อมูลท่ีมากกว่าหนึ่งภาพ การหาความลึก
จากระบบกล้องสเตอริโอและโครงสร้างของส่ิงแวดล้อมจาก
การเคล่ือนท่ีของกล้อง 
 Fundamental concepts in computer 
vision; 2D vision, low-level image analysis methods, 
image formation, edge detection, feature detection, 
image analysis in frequency domain, image 
transformations (warping, morphing, mosaics) for 
image synthesis; 3D vision methods for 
reconstructing three-dimensional scene using 
techniques; depth from stereo, and structure from 
motion 
240-678 การหาค่าเหมาะสมท่ีสุด  3(3-0-6) 
Optimization  
 การแก้ปัญหาแบบต่างๆ  ข้ันตอนการหาค่ า
เหมาะสมท่ีสุด การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปร วิธีการแบ่งช่วงครึ่งเท่า วิธีการแบบไฟโบแนกซี วิธีการ
โกลเดนเซกชัน วิธีการนิวตัน-ราฟสัน วิธีการไบเซกชัน วิธีการ
ซีแคนท์ การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร
แบบไม่มีและมีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดด้วย

ข้ันตอนวิธีการพิเศษ ข้ันตอนวิธีการจําลองแอนนีลลิง ข้ันตอน
วิธีเชิงพันธุกรรม กําหนดการเชิงเส้น กําหนดการไม่เชิงเส้น 
 Problem solving; optimization procedure; 
single-variable optimization; interval halving 
method; fibonacci search method; golden section 
search method; Newton-Raphson method; bisection 
method; secant method; multi-variable optimization 
with and without constraints; optimization with 
special algorithm; simulated annealing algorithm; 
genetic algorithm; linear programming; non-linear 
programming 
240-679 ตรรกศาสตร์คลุมเครือและโครงข่าย 3(3-0-6) 
 ประสาทเทียม 
 Fuzzy Logic and Neural Network  
 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์คลุมเครือ 
ทฤษฎีและงานประยุกต์ของโครงข่ายประสาทเทียมและ
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การแบบรับรู้หลายชั้น แผนที่การ
จัดการระบบการทํางานด้วยตนเอง เครือข่ายพ้ืนฐานเรเดียล 
เครือข่ายฮ็อบฟิลด์ เครือข่ายเกิดซํ้า ทฤษฎีกลุ่มคลุมเครือ 
โครงข่ายประสาทเทียมคลุมเครือ ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 
การประมวลผลวิวัฒนาการ งานประยุกต์ต่างๆในระบบ
ควบคุม การรู้จํารูปแบบ การโมเดลแบบไม่เป็นเชิงเส้น การ
ประมวลผลเสียงพูดและภาพ 
 Artificial neural network and fuzzy 
systems; theory and applications of artificial neural 
networks and fuzzy logic, multi-layer perception, 
self-organization map, radial basis network, Hopfield 
network, recurrent network, fuzzy set theory, fuzzy 
logic control, adaptive fuzzy neural network, genetic 
algorithm, and evolution computing; applications in 
control systems, pattern recognition, nonlinear 
system modeling, speech and image processing  
 
240-589 หัวข้อพิเศษในระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 ด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 2 

Special Topics in Computer Control 
Systems and Intelligent Systems II  

 หัวข้อพิเศษความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ทาง
สาขาระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
 Special topics in the development of the 
new technology in computer control systems and 
intelligent systems according to the approval 
granted by the Program Committee 
 
240-900  วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 

Thesis  



ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อท่ีสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์   ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม  เสนอผลงานต่อท่ีประชุม และการทดสอบปากเปล่า
ทุกภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน  และเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interested in 
computer engineering under the supervision of 
advisors; presentation and oral examination every 
registered semester; preparation of thesis in proper 
form 
                           
 
 
 


